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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Головним завданням державного комплексного екзамену зі спеціалізації «Англійська мова» є 

перевірка відповідності рівня підготовки майбутніх фахівців Галузевому стандарту з вищої освіти за 
спеціальністю 7.01010201 і 8.01010201 «Початкова освіта». Державна атестація є свідченням готовності 
студентів до активної участі майбутнього вчителя англійської мови початкової школи у розвитку 
національної освіти України, у пошуках найбільш результативних та ефективних методів навчально-
виховної діяльності, у підвищенні рівня педагогічної культури майбутніх фахівців, без чого неможлива 
якісна побудова середньої загальноосвітньої національної школи. У світлі окресленої орієнтації 
державний комплексний екзамен зі спеціалізації «Англійська мова» включає чотири питання з таких 
дисциплін:  

«Практичний курс англійської мови» – 1-е питання передбачає перевірку володіння студентом 
навичками читання автентичного англомовного тексту та його подальшого обговорення англійською 
мовою; 2-е питання передбачає виклад студентом однієї з розмовних тем і має свідчити про його рівень 
здатності здійснювати передачу іншомовного монологічного висловлювання англійською мовою;  

«Країнознавство Великої Британії та США» (3-є питання), що передбачає перевірку основних 
знань студентів про географічне положення, історію, національні символи, національний характер, 
національні стереотипи, релігію, стратифікацію суспільства, управління, політичні та економічні 
процеси, освіту, культуру, мистецтво, звичаї, традиції народів Великої Британії та США та особливості 
вербальної поведінки носіїв мови у різноманітних сферах спілкування;  

«Психолого-педагогічні основи навчання іноземної мови у початковій школі» (4-е питання), що 
передбачає виявлення психолого-методичної компетенції майбутніх учителів англійської мови 
початкової школи.  

Метою навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» є формування у студентів 
комунікативної, лінгвістичної та соціокультурної компетенцій, що забезпечать уміння ефективно і гнучко 
використовувати англійську мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та 
професійного спілкування; розвиток у студентів здатності до самооцінки та самовдосконалення, що 
допоможе їм успішно завершити курс вищої освіти і стане передумовою їх подальшого професійного 
вдосконалення протягом усього життя; формування у студентів професійної компетенції шляхом 
ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання англійської мови та залучення до виконання 
професійно орієнтованих завдань. 

Мета навчальної дисципліни «Країнознавство Великої Британії та США» – ознайомити студентів з 
особливостями географічного положення та клімату Великої Британії та сполучених Штатів Америки, їх 
суспільно-політичного ладу, сучасного процесу стратифікації суспільства, конфесіональної та етнічної 
мобільності населення, національної освіти, формування культури, літератури та мистецтва, а також з 
особливостями найбільш важливих подій в історії Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. 

Метою навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні основи навчання іноземної мови у 
початковій школі» є ознайомлення студентів із психолого-педагогічними основами викладання 
англійської мови у початковій школі, розвиток та удосконалення умінь організації навчального процесу з 
англійської мови з огляду на сучасні методичні підходи та передовий  педагогічний досвід, а також 
активізація процесу становлення професійної культури в процесі викладання англійської мови, 
формування потреб професійного розвитку. 
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ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Тема 1. Педагогічна освіта: сучасний етап 

Система дошкільної та початкової освіти в Україні. Система дошкільної та початкової освіти в 
англомовних країнах. Проблема наступності між ступенями освіти. Система середньої освіти в Україні. 
Система середньої освіти в англомовних країнах. Роль освіти у зростанні і розвитку дитини. Функції 
освіти та їх роль у сучасному суспільстві. Навчання дітей вдома: недоліки та переваги. Ідеальна родина – 
умова гарного навчання у школі. Школи майбутнього. Подальша освіта. Професійні коледжі в Україні та 
англомовних країнах. Технічні коледжі в Україні та англомовних країнах. З історії університетської 
освіти. Вища освіта України у ХХІ столітті: реалії та перспективи розвитку. Система вищої освіти в 
англомовних країнах. Академічні ступені в Україні та за кордоном. Отримання вищої та подальшої 
освіти за кордоном: переваги та недоліки.  

Тема 2. Роль учителя в сучасному суспільстві 
Професійна компетентність вчителя початкової школи. Роль педагогічної освіти в сучасному 

суспільстві. Робота в школі. Цілі навчання іноземної мови в початковій школі. Взаємодія та її типи. 
Позакласна робота з англійської мови у початковій школі: переваги та недоліки. Уміле керівництво 
класом – ключ до успішного навчання. Досвід роботи вчителя. Проблеми, з якими стикаються вчителі 
англійської мови в початковій школі. Типові помилки, яких припускаються вчителі у процесі навчання 
англійської мови. Співпраця учнів, батьків і вчителя англійської мови в початковій школі. Невербальна 
комунікація в процесі навчання англійської мови учнів початкової школи. 

Тема 3. Новітні технології в особистісному та професійному розвитку 
Інформаційні технології в освіті. Переваги та недоліки використання новітніх інформаційних 

технологій. Місце та роль використання інформаційних технологій у роботі вчителя. Технологічний 
підхід в освіті. З історії виникнення поняття «освітня технологія». Мета і завдання освітніх технологій. 
Неперервна освіта – умова формування висококваліфікованого фахівця. 

Тема 4. Прогресивні педагогічні технології та інші освітні моделі 
Історія виникнення, мета, завдання та концептуальні положення Вальдорфської педагогіки. 

Використання проектної технології у навчанні іноземних мов у початковій школі. Технології 
інтерактивного навчання англійської мови учнів початкової школи. Використання особистих стилів 
навчання молодших школярів у навчанні англійської мови. Мотивування до навчання і винагороди 
досягнень молодших школярів. Освіта дітей з особливими потребами: пошуки та перспективи. Державна 
політика у сфері інклюзивної освіти. Дистанційна освіта в Україні та англомовних країнах. 
Міжкультурна освіта в XXI столітті. Музика – потужний засіб навчання англійської мови молодших 
школярів. Ляльки як інтерактивний спосіб навчання англійської мови в початковій школі. Навчання 
особливих дітей: індиго, веселки, кристали. Видатні вітчизняні та зарубіжні особистості сьогодення у 
галузі психології та педагогіки. 

Тема 5. Студентське життя та навчання у педагогічному інституті 
Студентсько-викладацька взаємодія. Соціально-гуманітарна робота студентів у педагогічному 

інституті. Навчання за кордоном. Відомі університети англомовних країн. Міжнародні освітні програми. 
Набуття педагогічного досвіду під час проходження виробничої практики. Студенти та робота під час 
канікул в Україні та англомовних країнах. Як стати справжнім професіоналом. Традиційні та інноваційні 
методи навчання іноземної мови у початковій школі. Підвищення кваліфікації вчителів початкової 
школи. Вчителювання в Україні та англомовних країнах. Навчання англійської мови на добровільних 
засадах за кордоном. Соціальна значущість професії вчителя. 

Тема 6. Наука і техніка 
Галузі науки і техніки. Наукові професії. Видатні українські вчені та винахідники. Видатні вчені та 

винахідники англомовних країн. Найважливіші наукові відкриття та винаходи. Від астрології до 
футурології. Нанотехнології та штучний розум. Роботи вдома та на виробництвах. Роботи в 
майбутньому. Технології у майбутньому. Проживання та робота в космосі в майбутньому. Відомі 
письменники наукової фантастики та їх праці. Студенти і наука. Методи наукового дослідження. Наукові 
студентські товариства. Основні види наукових досліджень у вищій школі. Вплив науково-технічного 
прогресу на життя людини та довкілля. Роль наукового спілкування для професійного розвитку вчителя 
початкової школи. Використання нових інформаційних технологій у навчанні англійської мови 
молодших школярів. Роль науки у формуванні важливих життєвих навичок молодших школярів. 
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КРАЇНОЗНАВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США 
 

Тема 1. Вступ. Географія Великої Британії та США 
Географічне положення Великобританії, Англії, Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії (Рельєф. 

Клімат. Гори. Ріки. Природні ресурси. Фауна. Флора.  
Тема 2. Історія Великої Британії та США 

Британія в стародавні часи. Кельти. Британія під час Римського завоювання. Англо-саксонське 
завоювання. Норманське завоювання. Основні події в історії Англії, Шотландії, Уельсу, Північної 
Ірландії. Національні символи Великобританії. Національні символи. Святі покровителі Англії, 
Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії. Прапори. Гімн Великої Британії.  

Найбільш важливі події в історії Сполучених Штатів Америки: Перші поселення в Америці. 
Громадянська війна. Хвиля імміграції. Перша Світова війна. Велика депресія. Друга Світова війна. 
Наддержава.  
Тема 3. Національні символи, національний характер та національний стереотип Великобританії 

та США 
Національні символи, національний характер та національний стереотип Великобританії: 

Державний прапор Об’єднаного Королівства. Державний герб. Гімн країни. Рослинні емблеми. Святі 
покровителі Англії, Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії. Національний характер та національний 
стереотип: населення країни; мовні сім’ ї; діалекти та акценти; багатокультурна Великобританія; етнічні 
та національні меншини; сім’я та сімейні стосунки; житло; одяг; їжа та напої; видатні люди. 

Національні символи, національний характер та національний стереотип Сполучених Штатів 
Америки: Державний прапор Сполучених Штатів Америки. Державний герб. Гімн країни. Статуя 
Свободи. Дзвоник Свободи. Дядько Сем. Національний характер та національний стереотип. Населення. 
Мовні сім’ ї. Діалекти та акценти. Багатокультурна Великобританія. Національні меншини. Сім’я та 
сімейні стосунки. Житло. Одяг. Їжа та напої. Видатні люди. 

Тема 4. Релігія у Великій Британії та США 
Релігія у Великій Британії та Сполучених Штатах Америки сьогодні. Важливість релігії та її вплив 

на життя народу. Головні релігії та деномінації в Об’єднаному Королівстві та Сполучених Штатах. Історія 
християнства на території Британських островів та Америки. Релігія і мистецтво. Релігія і поезія. Головні 
релігійні свята Великої Британії та Сполучених Штатах Америки.  

Тема 5. Стратифікація суспільства Великобританії та США 
Соціальні прошарки Британського та Американського суспільств. Вищий клас. Багатії в 

Об’єднаному Королівстві та США. Середній клас. Робітничий клас сучасної Британії та США. 
Традиційний і новий робітничий клас у Великій Британії та США сьогодні.  

Тема 6. Управління Великобританією та США 
Монархія, королівська сім’я у Великій Британії. Парламент. Законодавчі, виконавчі органи влади. 

Судова система країн. Конституція і управління. Свобода і права громадян. Політичні партії. Профсоюзи.  
Тема 7. Освіта у Великобританії та США 
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Загальна думка про освіту в Великій Британії та Сполучених Штатах Америки. Система середньої 

освіти. Типи шкіл. Навчальний рік. Екзамени. Події та церемонії в школах цих країн. Система вищої 
освіти в Об’єднаному Королівстві та Сполучених Штатах. Коледжі в Англії та Америці. Оксбридж. 
Традиції та звичаї університетів. Отримання кваліфікації. Присвоєння звання Бакалавра/ Магістра/ 
Доктора/ Професора. Отримання кваліфікації вчителя.  

Тема 8. Традиції, свята, манери у Великій Британії та США 
Всенародні свята та святкування: Новий рік, Різдво Христове, День Святого Валентина, Великдень та 

інші свята та їх святкування в Британії та Америці. Фестивалі та ярмарки. Традиційні церемонії в Лондоні 
та Вашингтоні. Заручини, весілля, день народження, поховання. Спортивні змагання. Манери.  

Тема 9. Культура та мистецтво у Великій Британії та США 
Культурне життя Великої Британії та США. Різноманітність інтересів людей у Великій Британії та 

Сполучених Штатах. Живопис. Скульптура та архітектура. Художні галереї та музеї. Кіно. Театр в 
Британії та Америці сьогодні. Музичне життя. Фольклор, фольклорна музика. Видатні люди. 

Література  
1. Бєлкіна Е.В., Басіна А.В., Сіверс В.А. Діалог столиць: Підручник з країнознавства. – К.: АДЕФ – 

“Україна”, 2002. – С. 28-67. 
2. Великобритания: Пособ. по страноведению / Составитель Ю.Б. Голицынский. – СПб.: КАРО, 2002. – 

480 с. 
3. Великобритания. Лингвострановедческий словарь / А.Р.У. Рум, Л.В. Колесников, Г.А. Пасечник и др. 

– М.: Рус. Яз., 1978. – 480 с. 
4. Гогильчин С.И. Британия сегодня: Пособие по страноведению. – Донецк: Академия, 1997. – 72 с. 
5. Гужва Т.Н. Английский язык. Разговорные темы. Кн.2. – К.: Тандем, 1996. – 335 с. 
6. Коганов А.Б. Сучасна англійська мова. Розмовні теми. Кн.2. – К.: А.С.К., 2000. – 352 с.  
7. Легенди Америки і Канади: Навч. посіб. / Укладачі В.Р. Личкевич, І.В. Фоміна І.В. – Тернопіль: 

Підручники та посібники, 2001. – 192 с. 
8. По Великій Британії: Навч. посіб. з курсу “Країнознавство” / Уклад. Н.Ф. Вовченко. – К.: Знання, 

2002. 222 с. 
9. Полупан А.П. English-speaking countries. A cultural reader. – Х.: Країна мрій, 2002. – 208 с. 
10. Сафонова В.В., А. Ханнен-Лєнг. Английский язык: Пособие по культуроведению. – М.: Просвещение, 

2001. – 162 с. 
11. Соединенные Штаты Америки / Составитель Ю.Б. Голицынский. – СПб.: КАРО, 2001. – 448 с. 
12. Синько Л.В. Американский английский язык. – К.: Экспресс, 1992. – 327 с. 
13. Тучина Н.В. Speak English with Pleasure. Cучасні розмовні теми / За ред. Луїзи Грін. – Х.: Торсінг, 

2002. – 288 с. 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  
У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ  

 
Тема 1. Психолого-педагогічні особливості формування іншомовної комунікативної 

компетентності учнів початкової школи 
Психологічні фактори успішності навчання англійської мови на початковому ступені. Особливості 

психофізіологічних характеристик учнів початкового ступеня навчання. Специфіка раннього навчання 
англійської мови дітей початкового ступеня навчання. Увага і уява учня, вплив зазначених психічних 
явищ на успішність оволодіння АМ. Способи комунікативного впливу: переконування і навіювання. 
Функції вчителя іноземної мови у початковій школі. 

Тема 2. Лінгвістичні основи навчання англійської мови 
Предмет та методи дослідження навчальної дисципліни. Психолого-педагогічні основи навчання 

АМ. Метод критичного аналізу теоретичних джерел. Психологічні основи навчання англійської мови. 
Психологічна структура педагогічної діяльності. Педагогічні проблеми навчання АМ. Характеристика 
рефлексивного педагогічного управління діяльністю учнів на уроках АМ. Загально-дидактичні та суто 
методичні принципи навчання АМ. Структура змісту навчання АМ. Навчальний, розвивальний та 
виховний аспекти діяльності молодших школярів на уроках АМ. Навчання в структурі особистості. 
Розвиток у структурі особистості. Виховання у структурі особистості. 

Тема 3. Технологічні аспекти навчання англійської мови (методологія педагогічної діяльності) 
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Поняття про мікроструктуру професійної педагогічної діяльності, педагогічну дію як первинну 

функціональну одиницю педагогічної діяльності. Педагогічні ситуації та педагогічні задачі, їх 
співвідношення. Види педагогічних задач, їх класифікація. Ієрархія педагогічних задач в практичній 
діяльності вчителя. Ставлення вчителя до педагогічних рішень у процесі викладання АМ.  
Поняття навичок та умінь. Поняття «тема» та «мовленнєва ситуація». Типові комунікативні ситуації. 
Сфера спілкування. Державний освітній стандарт з іноземної мови.  
Тема 4. Організація та активізація навчально-виховного процесу з англійської мови у початковій 

школі 
Форми діяльності учнів на уроці АМ. Загальні вимоги до форм діяльності учнів на уроці. 

Індивідуальна діяльність. Індивідуально-масове тренування. Робота в парах. Робота в групах. Ігрові 
форми навчальної діяльності. Проблеми активізації діяльності учнів початкового ступеня навчання на 
уроках АМ. Поняття про навчальну творчість, сутність, види навчально-творчої діяльності учнів. 
Класифікація проблемно-творчих ситуацій. Нестандартні уроки в системі організації навчально-творчої 
діяльності учнів, їх особливості. Мета та види нестандартних уроків, їхні педагогічні можливості. 
Активні методи навчання АМ. Характеристика активних та евристичних методів навчання. Навчальна 
гра як універсальний шлях активізації навчальної діяльності учнів на уроках АМ. Класифікація 
навчальних ігор. Прийоми стимулювання творчої активності учнів.  
Тема 5. Основні передумови успішної діяльності учнів початкового ступеня навчання на уроці АМ 

Профілактика помилок. Диференціація у навчанні АМ. Психологічний клімат на уроці АМ. Функції 
засобів навчання у різних формах діяльності учнів початкового ступеню навчання. Організаційний аспект 
діяльності молодших школярів на уроці АМ. Самостійна робота на уроці АМ у початковій школі. 
Домашнє завдання. Інтенсивні напрями  навчання АМ. Метод активізації резервних можливостей 
особистості молодшого школяра та колективу. 

Тема 6. Прогнозування розвивальної та виховної функції різних аспектів уроку АМ на 
початковому ступені навчання 

Об’єкти розвитку і виховання на уроці АМ. Інформативний аспект. Мовознавчий аспект. Трудовий 
аспект. Організаційний аспект. Соціальний аспект. Контролюючий аспект. Психологічний аспект. 
Методичний аспект. Задача як педагогічний засіб розвитку учня. Особистісне і соціальне у процесі 
виховання засобами АМ. Виховання на уроці АМ. Особливості навчання АМ на початковому етапі 
навчання. Загальна характеристика учнів молодшого шкільного віку: психолог-педагогічний аспект. 

Література 
1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. пособие 

для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез. – 6-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с. 

2. Гез Н.И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков: учеб. пособие для студ. 
лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н.И.Гез, Г.М.Фролова. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. – 256 с. 

3. Куліш В.Г. Курс лекцій з методики викладання англійської мови у початковій школі для студентів 
педагогічних училищ та коледжів. – Навч.-метод. посіб. /В.Г.Куліш. – Донецьк: Юго-Восток, 1999. – 
169 с. 

4. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і 
перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с. 

5. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл./О.В.Котенко, А.В.Соломаха [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 356 с. 

6. Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справ. пособие / Е.А.Маслыко, П.К.Бабинская, 
А.Ф.Будько, С.И. Петрова. – 9-е изд., стер. – Мн.: Высш. шк., 2004. – 522 с. 

7. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник. Вид. 
2-ге, доп. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2004. – 360 с. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ  

ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «АНГЛІЙСЬКА МОВА» 
 

ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
 

1. Вальдорфська педагогіка – концепція гуманістичного та цілісного виховання і навчання учнів 
(Waldorf pedagogy – the concept of humanistic and holistic students’ education).  

2. Академічні ступені в Україні та за кордоном (Academic degrees in Ukraine and abroad).  
3. Класні пустуни: способи направлення їх енергії та потреби уваги у позитивне русло (Class clowns: the 

ways to channel their energy and need for attention into positive avenues). 
4. Навчання англійської мови на добровільних засадах за кордоном (Teaching English as a volunteer 

overseas). 
5. Застосування нових інформаційних технологій у навчанні англійської мови молодших школярів (The 

use of new informational technologies in teaching English to primary school students). 
6. Вища освіта України у ХХІ столітті: реалії та перспективи розвитку (Higher education in Ukraine in the 

XXI century: realities and prospects for development). 
7. Роль наукового спілкування для професійного розвитку вчителя початкової школи (The role of 

scientific communication for a primary teacher’s professional development).  
8. Дієве використання особистісних стилів навчання молодших школярів у навчанні англійської мови 

(The efficient use of primary students’ personal learning styles in teaching English). 
9. Неперервна освіта – умова формування висококваліфікованого фахівця (Continuing Education – the 

condition for the formation of a highly professional). 
10. Важливість планування уроку англійської мови в роботі вчителя початкової школи (The importance of 

English lesson planning in a primary school teacher’s work). 
11. Співпраця дітей, батьків і школи (Cooperation between children, parents, and school). 
12. Технології інтерактивного навчання англійської мови учнів початкової школи (Interactive technologies 

of teaching English to primary school students).  
13. Полікультурна освіта як засіб формування особистості молодшого школяра (Polycultural education as a 

means of a primary school student’s personality forming). 
14. Видатні особистості у галузі психології та педагогіки (The eminent personalities in the field of 

Psychology and Pedagogy). 
15. Позакласна робота у початковій школі: переваги та недоліки (Out-of-class activities at primary school: 

pros and cons).  
16. Ефективність невербального спілкування на уроках англійської мови (The effectiveness of nonverbal 

communication in English classes). 
17. Домашні завдання з англійської мови для молодших школярів (Homework on English for primary 

school students). 
18. Навчання за кордоном: переваги та недоліки (Studying abroad: advantages and disadvantages). 
19. Уміле керівництво класом – ключ до успішного навчання (Successful classroom management – the key 

to academic success).  
20. Переваги і недоліки домашнього навчання (Advantages and disadvantages of the home education). 
21. Музика – потужний засіб навчання англійської мови молодших школярів (Music – a powerful way to 

teach English to primary school students). 
22. Типові помилки, яких припускаються викладачі англійської мови (Common mistakes which English 

teachers make). 
23. Способи мотивування до навчання і винагороди досягнень учнів (The ways to motivate to learn and 

reward students’ achievement). 
24. Роль науки у формуванні важливих життєвих навичок молодших школярів (The role of a science 

education in forming primary students’ important life skills). 
25. Ляльки як інтерактивний спосіб навчання англійської мови в початковій школі (Puppetry as an 

interactive way of teaching English in primary school). 
26. Актуальні питання освіти сьогодення (Current issues in education). 
27. Навчання особливих дітей: індиго, веселки, кристали (Teaching special children: Indigos, Rainbows, 

Crystals). 



 9 
28. Проблеми, з якими стикаються вчителі впродовж уроку англійської мови в початковій школі (The 

problems teachers face at the English lessons in primary school). 
29. Навчання і виховання дітей з особливими потребами (Education of children with special needs). 
30. Особистісні якості вчителя початкової школи, необхідні для здійснення успішної кар’єри (The 

personal qualities a primary school teacher needs to implement a successful career).  
 

КРАЇНОЗНАВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США 
 

1. Порівняйте географічне положення та клімат Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної 
Ірландії та Сполучених Штатів Америки (Compare the geographical location and climate of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America). 

2. Прокоментуйте роль Великої Хартії в історії Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної 
Ірландії (Comment on the role of Great Charter in the history of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland). 

3. Визначте роль Елеонори Рузвельт в історії американського суспільства (Define the role of Eleanor 
Roosevelt in the history of the American society). 

4. Прокоментуйте роль національної символіки у процесі формування національної ідентичності 
громадян Великобританії (Comment on the role of the national symbols in the process of national identity 
upbringing of British citizens). 

5. Визначте роль Королеви в управлінні державою та охарактеризуйте ставлення сучасних британців до 
монарха та монархії (Define the role of the Queen in the country ruling and characterize contemporary 
British people’s attitudes towards the monarch and the monarchy). 

6. Наведіть приклади спільних та відмінних рис життя сучасної молоді Великої Британії та Сполучених 
штатів Америки (Give the examples of common and different features of modern British and American 
youth lifestyle). 

7. Надайте порівняльну характеристику політичних партій Сполучених штатів Америки та Об’єднаного 
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (Give a comparative description of the political parties 
of the United States of America and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). 

8. Надайте коментар щодо основних функцій Співдружності як добровільної спілки (Comment on the 
main functions of the Commonwealth as a voluntary association). 

9. Порівняйте державний устрій Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та 
Сполучених штатів Америки (Compare the state system of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and the United States of America). 

10. Охарактеризуйте основні види спорту у Сполучених Штатах Америки (Characterize the main kinds of 
sports in the United States of America). 

11. Прокоментуйте роль національної символіки Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної 
Ірландії в процесі патріотичного виховання громадян (Comment on the role of the national symbols of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the process of citizens’ patriotic upbringing). 

12. Охарактеризуйте специфіку навчання у перших університетах Великобританії (Characterize the 
specific feature of the education in the first universities of Great Britain). 

13. Охарактеризуйте особливості національного характеру британців (Сharacterize the specific features of 
the British people’s national character). 

14. Надайте коментар щодо регіонального варіювання Сполучених Штатів Америки та соціокультурних 
особливостей регіонів США (Comment on the regional variation of the United States of America and 
socio-cultural characteristics of the USA regions). 

15. Надайте коментар щодо Конституції Сполучених Штатів Америки і Білль про права: гілки влади в 
США, принцип стримувань і противаг (Comment on the United States of America Constitution and the 
Bill of Rights: the branches of power in the USA, the principle of checks and balances). 

16. Обґрунтуйте роль перших британських колоній у процесі формування Сполучених Штатів Америки 
як нової держави (Ground on the first British colonies’ role in the process of the United States of America 
formation as a new state).  

17. З’ясуйте основні причини війни за незалежність у Сполучених Штатах Америки: Декларація 
Незалежності (Find out the major reasons of the War of Independence in the United States of America: the 
Declaration of Independence). 
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18. Порівняйте особливості сімейного устрою в Об’єднаному Королівстві Великої Британії та 

Північної Ірландії та Сполучених Штатах Америки (Compare the peculiarities of the family structure in 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America). 

19. Поясніть поняття конституційної монархії: неписана конституція Об’єднаного Королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії (Explain the concept of a constitutional monarchy: the unwritten constitution 
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).  

20. Надайте коментар щодо видатних історичних постатей, які відіграли значну роль у формуванні 
британської нації (Сomment on the famous historical figures who played a significant role in the formation 
of the British nation).  

21. Надайте коментар щодо особливостей економічного розвитку Об’єднаного Королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії: система медичних послуг, економічне життя та купівельна 
спроможність громадян (Сomment on the peculiarities of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland economic development: the system of health care, economic life and purchasing capability 
of citizens).  

22. Виокреміть основні чинники багатомовності у Сполучених Штатах Америки (Figure out the main 
factors of multilanguage existence in the United States of America). 

23. Аргументуйте роль Генрі VIII у становленні Англіканської церкви в Об’єднаному Королівстві 
Великої Британії та Північної Ірландії (Give the arguments concerning the role of Henry VIII in the 
Anglican church establishing in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). 

24. Наведіть приклади спільних і відмінних рис стратифікації суспільства Об’єднаного Королівства 
Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучених Штатів Америки (Give the examples of the 
common and different features of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United 
States of America social stratification). 

25. Наведіть приклади державних та релігійних свят у Сполучених Штатах Америки, що мають офіційно-
правовий статус (Give the examples of the public and religious holidays in the United States of America 
that acquired officially legal status). 

26. Дослідіть основні відмінності судової системи Об’єднаного Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії та Сполучених Штатів Америки (Point out the major differences between the legal 
systems of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America). 

27. Дайте аналіз історичних подій Сполучених Штатів Америки від давніх часів до сьогодення, виділіть 
ключові етапи та персоналії в історичному розвитку США (Give the analysis of the United States of 
America history from the ancient times to the present, point out the key stages and personalities in the USA 
historical development). 

28. Наведіть приклади політичних партій у Сполучених Штатах Америки та охарактеризуйте виборчі 
права та виборчу систему країни (Give the examples of the political parties in the United States of America 
and characterize the electoral rights and electoral system of the country). 

29. Дайте порівняльну характеристику конституції Сполучених Штатів Америки та конституції 
Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (Give the comparative characterization 
of the constitution of the United States of America and the constitution of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland).  

30. Обґрунтуйте роль великих міст в економічному розвитку Сполучених Штатів Америки (Ground on the 
big cities’ role in the economical development of the United States of America). 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

1. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Учитель на уроці АМ у першому класі (другий семестр) 
початкової школи опрацьовує граматичну структуру have got. Учитель ретельно пояснює правила 
застосування граматичної конструкції. Переважна більшість вправ, що пропонується на уроці, 
передбачає письмову роботу: учні виконують вправи на дописування, трансформацію речень із цією 
конструкцією». Схарактеризуйте доцільність пропонованих на уроці форм роботи, ґрунтуючись на 
фізіологічних особливостях розвитку дітей молодшого шкільного віку. Запропонуйте етап уведення 
цієї граматичної структури з урахуванням імпліцитності у навчанні іншомовної граматики. 

2. Розробіть етап систематизації вивченої лексики з теми «Wild Animals» за допомогою технології Mind 
map (карти знань). Обґрунтуйте ефективність, доцільність та об’єм застосування зазначеної технології 
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навчання на уроці АМ у початковій школі.  

3. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Учитель на уроці англійської мови у 1 класі пропонує учням 
серію некомунікативних вправ на засвоєння форми лексичних одиниць з теми “My Family”, 
спрямовуючи роботу учнів на виписування виучуваних слів, при цьому, робота над записом триває 
впродовж 15 хв.» Які особливості фізіологічного розвитку дитини молодшого шкільного віку не 
врахував учитель? Сформулюйте психофізіологічні особливості розвитку молодшого школяра, що 
враховуються при доборі змісту, методів і форм подачі матеріалу на уроках АМ.  

4. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «До Вас на урок прийшла завуч школи з англійської мови 
разом із вчителем-наставником з метою визначення динаміки Вашого професійного зростання. Після 
завершення уроку відбувся його аналіз. Колеги загалом залишились задоволеними рівнем 
проведеного уроку, зазначили, що методично правильно був уведений новий матеріал, представлені 
як монологічні, так і діалогічні форми роботи, проте, зауважили про відсутність вправ на аудіювання 
повідомлення, що звучать у звукозапису, а також виказали побажання більше застосовувати рідну 
мову на етапі пояснення та у виразах класного вжитку». Аргументуйте наявність аудіювання на уроці, 
а також доцільність ведення уроку іноземною мовою, ґрунтуючись на характеристиках процесу 
аудіювання та вимогах до сучасного уроку іноземної мови.  

5. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Вчитель АМ почав урок. За реакцією дітей він помічає, що 
врахував не всі особливості аудиторії (дітям не цікаво, складно), інтерес та мотивація до уроку 
поступово згасає. Вчитель повинен а) продовжити сценарій, не вносячи змін; б) узагалі відмовитись 
від сценарію і перейти до класичного уроку; в) внести можливі корективи». Виберіть один із варіантів 
або запропонуйте власний. Які форми та методи підтримки мотивації до вивчення АМ учнями 
молодшого шкільного віку Ви порадите використати у цій ситуації? 

6. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Учні на уроці англійської мови виконують вправу – учасники 
стають у коло і називають слова, кидаючи при цьому м’яч один одному (усі слова починаються з 
літери а – apple, alphabet, ant, animal). З часом, черга доходить до учня, який говорить, що не знає 
слова, яке б починалось на цю літеру. Така ситуація повторюється неодноразово саме з цим учнем. 
Вчитель ігнорує слова учня і передає чергу іншому учаснику». Яких помилок припустився вчитель? 
Запропонуйте власний алгоритм і обґрунтуйте Вашу відповідь з точки зору індивідуальних 
психологічних особливостей дитини молодшого шкільного віку. 

7. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Під час роботи над уведенням нового звуку [w] вчитель 
помічає, що один з учнів не може впоратись з вимовлянням цього звуку ізольовано та у слові, через 
що замикається у собі та перестає працювати разом із класом». Змоделюйте подальші дії вчителя. Які 
методи активізації мотивації та механізми для переключення уваги учня можна застосувати у цій 
ситуації?  

8. Розробіть серію вправ (2-4) для навчання техніки іншомовного письма. Які способи контролю і 
перевірки рівня сформованості навичок письма і писемного мовлення існують? Як їх застосовувати на 
уроці АМ у початковій школі? Які фізіологічні особливості розвитку дитини молодшого шкільного 
віку зумовлюють визначення об’єму застосування письма як виду мовленнєвої діяльності на уроках 
АМ?  

9. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Під час виконання іншомовної вправи на уроці вчитель для 
ілюстрування ходу її виконання викликає двох учнів. Вони пропонують алгоритм, і далі триває 
самостійне виконання вправи за зразком. Деякі учні не зрозуміли, що потрібно зробити. У такому 
випадку вчителю необхідно: а) самостійно допомогти дітям виконати вправу; б) парі, яка ілюструвала 
зразок, виконувати вправу разом з усіма дітьми в голос, але роблячи паузи між етапами виконання; в) 
погрупувати дітей для виконання вправи не у пари, а у трійки-четвірки, враховуючи рівень 
підготовленості кожного з учнів». Оберіть варіант із запропонованих та / або обґрунтуйте власну 
відповідь.  

10. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Учитель на уроці АМ пропонує учням вправи, які 
передбачають опрацювання мовного матеріалу. Учні записують нові слова у словничок, виконують 
вправи на трансформацію граматичної конструкції, добирають до кожної букви відповідний 
транскрипційний знак. Упродовж уроку переважає лексика класного вжитку, яка лунає українською 
мовою. Учні працюють переважно письмово». Яких методичних помилок припустився вчитель? У 
межах якого підходу працює вчитель? Запропонуйте власний алгоритм організації уроку згідно з 
вимогами до сучасного уроку ІМ.  

11. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Вчитель на уроках АМ у 1 класі пропонує учням серію 
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некомунікативних вправ на засвоєння форми лексичної одиниці How do you do?, спрямовуючи 
роботу учнів на написання в зошиті графічної форми лексичної одиниці». Які особливості 
фізіологічного розвитку дитини молодшого шкільного віку не врахував учитель? Сформулюйте 
психофізіологічні особливості розвитку молодшого школяра, що враховано при доборі змісту, 
методів і форм подачі матеріалу на уроках АМ. У чому полягає зміст навчання іншомовної лексики на 
уроках АМ у початковій школі? 

12. Порівняйте наведені нижче практичні цілі уроку АМ у початковій школі з точки зору методичної 
доцільності їх формулювання та обґрунтуйте власну відповідь: – сформувати навичку читання, 
засвоїти нову лексику; – формувати навичку пошукового читання (розвивати структурну та змістову 
антиципацію, здогадку по контексту, уміння виділити головне); – робота з текстом; – розвивати 
навички пошукового читання, встановлення смислових зв’язків та контекстуальну здогадку. Доведіть 
залежність ефективності уроку АМ, його планування і проведення від чіткості формулювання його 
мети. Наведіть приклади формулювання цілей уроку АМ.  

13. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «На уроці АМ учень у процесі пояснення нового матеріалу 
вчителем постійно відволікається, демонструє відсутність зацікавленості в його опануванні, коментує 
почуте, вигукує: «А я це вже знаю, ми з мамою це вчили». Які методи активізації уваги та підтримки 
інтересу до роботи на уроці Ви застосовуватимете? Як повинен діяти в такій ситуації вчитель? Як 
методично правильно організувати навчальний процес з метою підвищення мотивації учня до 
навчання АМ? Визначте алгоритм роботи з таким учнем, стиль його навчання.  

14. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «На уроці АМ у 2 класі вчитель пропонує для виконання 
вправу на аудіювання повідомлення, що містить незнайомі слова, словосполучення, не опрацювавши 
їх на дотекстовому етапі (Pre-Listening). Діти прослуховували текст упродовж 4 хв. У результаті, діти 
не зрозуміли зміст почутого і не виконали завдання». Яких помилок припустився вчитель? Яким 
чином організувати виконання вправи на аудіювання з урахуванням вимог до його організації? 
Обґрунтуйте свою відповідь та акцентуйте увагу на особливостях пам’яті та уваги дітей молодшого 
шкільного віку. 

15. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Під час засвоєння нових лексичних одиниць з теми «My 
School» у 3 класі вчитель запропонував дітям предмети шкільного приладдя, що унаочнюють 
виучувану лексику». З якою метою вчитель скористався цим прийомом? Схарактеризуйте методи 
навчання ІМ, зважаючи на комунікативну стратегію її опанування. Аргументуйте власну відповідь, 
ґрунтуючись на психологічних характеристиках учнів молодшого шкільного віку. 

16. Змоделюйте план-конспект нестандартного уроку з АМ у 3 класі на узагальнення вивченої теми 
“Professions”. Які форми організації нестандартних уроків з АМ, на Вашу думку, доречно 
застосовувати у початковій школі? Які функції виконують нестандартні уроки в системі традиційних 
(нормативних) уроків АМ? 

17. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «На уроці АМ вчитель при опрацюванні теми “Fruits and 
Vegetables” у плані-конспекті уроку у якості розвивальної мети зазначив «розвивати здатність 
групувати об’єкти у поняття та робити судження з виучуваної теми». Він наводить дітям назви різних 
видів фруктів та овочів і просить погрупувати їх за відповідною приналежністю. Під час роботи учні 
постійно плутаються та групують об’єкти не відповідно до запропонованої класифікації, пропонуючи 
власні: «я люблю яблуко», «я вчора скуштував огірок» тощо». Які методи активізації уваги дітей 
варто застосовувати вчителю, щоб перейти до наміченого плану та мети заняття? Обґрунтуйте власну 
відповідь. Схарактеризуйте тип мислення дітей молодшого шкільного віку. 

18. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «На урок АМ з’явився хлопчик, який хворів тиждень, через що 
важко сприймає навчальний матеріал і, як наслідок, демонструє відсутність зацікавленості в його 
опануванні, невпевненість у власних силах». Як повинен діяти в такій ситуації вчитель? Як 
методично правильно організувати навчальний процес з метою підвищення мотивації учня до 
навчання? Які форми активізації учня Ви застосовуватимете? Визначте алгоритм роботи з таким 
учнем.  

19. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Вчитель пропонує на уроці АМ у 3 класі для засвоєння 
лексичні одиниці з теми “Professions”. На дошці написано 11 ЛО з цієї теми. На етапі семантизації ЛО 
вчитель вдається виключно до перекладу українською мовою». Яких помилок припустився вчитель? 
Схарактеризуйте безперекладні і перекладні способи семантизації лексичних одиниць на уроках АМ з 
точки зору доцільності застосування перекладу. Проаналізуйте особливості розвитку пам’яті і уваги 
дитини молодшого шкільного віку. 
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20. Змоделюйте фрагмент інтегрованого уроку з АМ у початковій школі. На якому етапі вивчення теми 

доречно проводити інтегрований урок? Які вимоги до проведення інтегрованого уроку Ви можете 
зазначити? Обґрунтуйте власну відповідь. 

21. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «У школі триває співбесіда з дитиною при зарахуванні її до 1 
класу спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови. Учитель, який проводить 
співбесіду, пропонує дитині завдання: напиши літеру, яку ти бачиш на картинці; прочитай слова, 
добери слово до картинки та обведи його кружечком; з’єднай слова з малюнками; прочитай й 
переклади тощо». Проаналізуйте перелік пропонованих вправ з точки зору методичної доцільності та 
урахування рівня психофізіологічного розвитку дитини молодшого шкільного віку. З якою метою 
проводиться співбесіда з дитиною при зарахуванні у спеціалізовану школу з поглибленим вивченням 
ІМ? Що складає зміст такої співбесіди? Наведіть приклади завдань для проведення співбесіди. 

22. Розробіть серію вправ (3-4) на навчання монологічного мовлення на рівні речення з теми “Let Me 
Introduce Myself” для 1 класу. Схарактеризуйте процес навчання іншомовного говоріння з точки зору 
урахування рівня розвитку мовлення і мислення дитини молодшого шкільного віку. 

23. Розробіть серію (3-4) вправ на засвоєння граматичної структури to be going to для 4 класу. Визначте 
роль граматичних навичок у системі формування іншомовної комунікативної компетентності. 
Розкрийте специфіку існуючих підходів до навчання іншомовної граматики, доцільність і 
ефективність їх застосування на уроках АМ у початковій школі. Обґрунтуйте власну відповідь з 
урахуванням особливостей мислення, сприйняття та мотивації до навчання ІМ молодших школярів. 

24. Оберіть правильну відповідь та обґрунтуйте її: «Одним із найефективніших способів осмислення 
іншомовних слів дитиною молодшого шкільного віку є: а) наочний показ аналогічного предмета; б) 
однослівний переклад при співпадінні понять рідною й іноземною мовами; в) багатослівне 
тлумачення поняття». Проілюструйте особливості розвитку сприймання та засвоєння форми і 
значення нової іншомовної ЛО учнями молодшого шкільного віку. Запропонуйте серію (3-4) вправ на 
засвоєння форми нової ЛО. 

25. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «На практиці у початковій школі Ви стали свідком того, як 
учні на уроці АМ працюють з папками, що містять інформацію згруповану у 3 блоки. Ознайомившись 
з папкою Ви побачили таку інформацію: біографію учня, перелік мов, якими він володіє, добірку 
найкращих творів «My School», «Myself and My Family», «Things I Like to Do», самооцінку 
представлених робіт тощо». Яку технологію застосовує вчитель на уроках АМ у цій школі? За якими 
ознаками Ви визначили приналежність до конкретної технології? Схарактеризуйте відомі Вам 
інноваційні технології навчання АМ, що застосовуються у навчанні ІМ молодших школярів.  

26. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Учитель проводить урок АМ у 4 класі. На уроці переважає 
мовлення вчителя (бездоганне у мовному плані, емоційно забарвлене, здебільшого наукового стилю), 
пропоновані завдання носять некомунікативний та умовно-комунікативний характер, пріоритетними 
на уроці є фронтальні та індивідуальні форми діяльності. Учитель при опитуванні учнів переважно 
працює з тими, хто виявляє активність». Проаналізуйте ситуацію, зважаючи на вимоги до сучасного 
уроку ІМ, функції вчителя ІМ та засади комунікативного підходу до навчання ІМ. 

27. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «На уроках АМ Оленка П. – учениця четвертого класу, дуже 
легко запам’ятовує нову інформацію, логічно формулює власні думки, її іншомовне мовлення 
поширене, лексично насичене, вона легко запам’ятовує достатньо великий об’єм ЛО, на письмі 
викладає думки грамотно, логічно структуровано, з легкістю відтворює почуте, прочитане на уроці, 
бере активну участь у дискусіях, ефективно працює у групах. Проте гірше сприймає граматичний 
матеріал, що подано у схемах і таблицях». Визначте тип інтелекту Оленки, надайте поради щодо 
добору форм і методів опанування ученицею іншомовного граматичного матеріалу. Схарактеризуйте 
типи інтелекту та індивідуальні стилі навчання дітей молодшого шкільного віку. Установіть 
взаємозв’язок ефективності навчання іноземних мов та ідентифікації типу інтелекту молодшого 
школяра. 

28. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Під час роботи над уведенням нового лексичного матеріалу у 
контексті вивчення теми «Travelling» учитель вирішив застосувати технологію Mind map (карти 
знань). Проте, на відміну від прогнозованих успіхів, виявилось, що частина учнів не зрозуміла, що 
треба робити». Змоделюйте подальші дії. Яких методичних помилок припустився вчитель? 
Запропонуйте свій метод або технологію методично доцільну в цій ситуації. 

29. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Під час роботи над формуванням навички читання на уроці 
АМ учень постійно відволікається, демонструє відсутність зацікавленості у тексті, який 
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запропоновано в підручнику». Як повинен діяти в такій ситуації вчитель? Яким чином за 
допомогою застосування інтерактивних технологій навчання (KWL Chart, Story Frame, Jigsaw, Story 
Pyramid тощо) організувати цей процес з метою підвищення мотивації до навчання АМ? Оберіть одну 
з вище зазначених технологій та представте алгоритм роботи з текстом за цією технологією. Для 
формування яких навичок доцільно застосовувати обрану Вами технологію? 

30. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Учитель на уроці АМ у процесі формування навичок читання 
пропонує учням текст “Harry and Greta” (підручник з англійської мови “Fly High 2”). Для роботи з 
текстом учитель застосовує табличку. Перші два стовпчики (“What I know”; “What I want to know”) 
необхідно заповнити перед тим, як текст буде прочитаний. Для цього учні прогнозують зміст тексту 
та фіксують ту інформацію, яку можна зрозуміти з назви. Останній стовпчик – “What I have learnt” 
заповнюється після прочитання тексту та обговорення прочитаного». Визначте назву технології, що 
застосовує вчитель. Для формування яких навичок методично доцільно застосовувати зазначену 
технологію? Схарактеризуйте відомі Вам інноваційні технології навчання АМ, що застосовуються у 
початковій школі. 
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Білет № 1 
 

1. Читання автентичного англомовного тексту та його подальше обговорення англійською мовою 
(Geraldine Pierce. Parents Play a Vital Role in Their Child’s Education. – Education Reform, September 3, 
2012. – Pp. 5-6.). 

2. Монологічне висловлювання та бесіда англійською мовою за темою «Проблема наступності між 
дошкільним та початковим етапами освіти» (“The problem of continuity between preschool and primary 
levels of education”). 

3. Надайте коментар щодо видатних історичних постатей, які відіграли значну роль у формуванні 
британської нації (Сomment on the famous historical figures who played a significant role in the formation 
of the British nation). 

4. Прокоментуйте педагогічну ситуацію: «Учитель на уроці АМ у першому класі (другий семестр) 
початкової школи опрацьовує граматичну структуру have got. Учитель ретельно пояснює правила 
застосування граматичної конструкції. Переважна більшість вправ, що пропонується на уроці, 
передбачає письмову роботу: учні виконують вправи на дописування, трансформацію речень із цією 
конструкцією». Схарактеризуйте доцільність пропонованих на уроці форм роботи, ґрунтуючись на 
фізіологічних особливостях розвитку дітей молодшого шкільного віку. Запропонуйте етап уведення 
цієї граматичної структури з урахуванням імпліцитності у навчанні іншомовної граматики. 
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(протокол № 6 від «02» лютого 2016 р.) 

 
Завідувач кафедри           О.В. Котенко 


